
alo aum L:PagBank o banco completo são Pavio O, 
é Dólar & 5573 Euro & 6337 ae 1 

Deputados derrubam veto, e fundão 

eleitoral pode atingir R$ 5,7 bilhões 
ado sta o) 

Para PT e governistas, 

Datafolha mostra fim de 
Moro e da terceira via 

| André Santana: Sem 
emprego e comida na mesa, 
'bolsoarrependidos! tendem à 
ampliar rejeição 
Sakamoto: Pobre pode 
agradecer R$ 400 de 
Eolsonaro, mas votar pela 
lembrança de Lula 
Datafolha consolida força de 
Lula, mas cenário não está 
definido, diz Kassab 

J 

Mendonça vai analisar 

ação no STF contra 
Bolsonaro por falas 

sobre Iphan 

Brasil e Argentina 

jogarão Liga das Nações 
com europeus a partir 

de 2024, diz vice da Uefa 

c& 

ví 
Novo presidente da FIA 

levantou bandeira da 
expansão e já destruiu 
um Fórmula 1 

| quem é a brasileira que foi 
eleita hoje vice-presidente da 
FIA na América do Sul 

Barney: Chega de 

planta! Vitória do Rico 

vai salvar os realities 

| Fãs veem menção a Lula em 
look de Galisteu 

Desvendamos o novo 
Citroên C3: saiba como 
será a versão de 
lançamento 

Ela cresceu entre as 
uvas no interior de PE e 
hoje é sommelier da 

Chandon 

Qu 
mai 
há 

GKay conta quais 
famosos fizeram trisal e 
ménage na sua Farofa 

a 
Grupo de servidores da 

Anvisa classifica fala de 
Bolsonaro como 
"método fascista” 

| Anvisa repudia fala de 
Eolsonaro e diz que trabalha 
pautada na ciência 

| 'Meu nome saí na resolução 
diz gerente da Anvisa 

Trevisan: Cegueira do 

Estado contribuiu para 

morte de menina na BA 

Governo não vai corrigir 
tabela do IR, e 15,1 

milhões pagarão mais 
imposto 

| Governo estuda o fim da 
multa de 40% do FGTS 

Conmebol define potes 

da Libertadores; veja 

quem os brasileiros 

podem pegar 

Abin, com Ramagem, 

buscou dados sobre 
fraudes em urnas, disse 

perito à PF 

| Espero que não haja novos 
esforços para descredibilizar 
uma eletrônica, diz Barroso 

Atriz Tania Mendoza é 
assassinada enquanto 

esperava filho em treino 

de futebol no México 

Maurílio tem "melhora 
clínica progressiva! e 

não precisará de 
cirurgia, diz hospital 

Amigos se unem e tiram 

1,5 tonelada de lixo das 

ruas de São José dos 
Campos (SP) 

em é Sérgio Santos, 
rido da cantora za 
3anos 

“Todo mundo da Globo 
sabia!, diz Cosme sobre 
sua sexualidade 

Za 
Um dia após liberação, 
governo ainda não 
decidit 

vacil 

Leilão do governo 
concede duas áreas do 
pré-sal por R$ 11 bilhões 

ípios detinham 
é do PIB em 2019 

Espanho! ex-técnico do 

Barcelona é oferecido 
para dirigir o Flamengo 

em 2022 
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uol carros 

Novo Jeep Renegade resolve falta de 

fôlego com motor turbo de Compass 

GQ canalvol 
Interferências de Jair Bolsonaro minam 
credibilidade da PF, avalia Sakamoto 

Siga no (EB Youtube 

VivaBem 
É gripe ou covid-19? 
Sintomas são parecidos e 

só teste pode diferenciar 

tilt 
iPhone passa a mostrar 

se aplicativo está 'te 

espionando'; saiba como 

ativar função 

UHIVER 
Denúncias de abuso 
sexual nos EUA revelam 
submundo das terapias 

psicodélicas 

nosa 
Cupim em 2 minutos: 

aprenda jeito rápido de 

fazer o corte na 
churrasqueira 

VivaBem 

Ciência já 'descobriu' 4 

tipos de personalidade; 

veja em qual deles você 

se encaixa 

COLUNISTAS 

Famílias ocupam 

supermercados em nove 

capitais em busca de 

comida 

Piada com morte de 
fundador da torcida 
Mancha Verde causou 
briga e tiros em 1988 

3 
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vERTODOS ) 

REINALDOAZEVEDO 

Lula vai da liderança à vitória no 1º turno em 8 
meses. Povo quer, não STF. 

ANDREA DIP 

Luiza Trajano e Simone Tebet: por que mulher só 
é procurada para ser vice? 

ANDRÉ SANTANA 

Sem emprego e comida na mesa, 
'bolsoarrependidos' tendem a ampliar rejeição 

BALAIO DO KOTSCHO 

Antibolsonarismo, fome e desemprego serão 
decisivos na eleição de 2022 

TALES FARIA 

trritado com pesquisas, Anvisa e PF, Bolsonaro 
pede socorro a Guedes 

THAIS OvAMA, 

Mora empaca, Bolsonaro piora, mas é cedo para 
Lula crer em primeiro tumo 

<. > 

Cinco razões que 
tomam a falha no Log4J 

a maior e mais perigosa 

da década 

Fome: veja como ajudar 
brasileiros a comer 
durante a pandemia 

Whindersson se irrita 
com erica por citar 
Sonza em livro 

PODCASTS vERTODOS ) 

PAGINA CINCO 4108 

Nélida Pifion: Não podemos 
permitir que a selvageria e a 

barbárie predominem 

Namoradas: Alice Braga 
faz aparição rara com 
Bianca Comparato 

Paula Burlamagui fala 
sobre cena de orgasmo 
múltiplo em 'Verdades 2! 

Ranking da Conme 

RE 2022; veja 

confirma os 8 cabeças de 
chave na Libertadores 

bol Ministro Edson Fachin é 
eleito presidente do 
TSE; Moraes deve 
assumir em agosto naAncine 

| DESTAQUE 

STF intima Bolsonaro e 
Mario Frias a explicarem 
crise na Lei Rouanet e 

4 2 em cada 3 dizem que 
Bolsonaro cuida mal do 
país, aponta Datafolha 

ESCONDER BLOCO A ESPORTE 

Análise: Palmeiras tem 

receita equilibrada e 

pode ser agressivo no 

End mercado 
| Abel Ferreira, do Palmeiras, recebe prêmio da liga portuguesa de futebol 

FLAMENGO 

Para continuar vendo as notícias e jogos do seu time do 
coração, é fácil e rápido 

Cavani frustra Parcela de R$ 350 mil Vasco anuncia É só fazer login com email, Facebook ou Google 

Corinthians e decide ir fez Cruzeiro vencer contratação de goleiro 
para o Barcelona, diz Bragantino na briga por Thiago Rodrigues Esóra a : , 

site argentino atacante j 

a 
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[ Leila Pereira faz promessas no 

Palmeiras que nunca foram o esa ' 
viáveis no Brasil 

eta Dg 
Sociedade Anônima do 
Futebol é o que pode 

salvar clubes em 
falência, diz executivo Com economia e negociações, 

Santos reduz dívida em R$ 79 
milhões em 2021 

ESCONDER BLOCO À 

Amora Mautner: Final 

de “Verdades 2' será o 

mesmo sem Camila, e 

3º temporada vem aí 
Diretora diz que cenas foram gravadas de forme ceba ausência da à que não se pe 
atriz 

=) 

Carlos Alberto fala em Márcia Sensitiva prevê o 
2022 de Faustão, Marcos 
Mion, Anitta e outros 

famosos 

possível aposentadoria 
de Silvio Santos: 'Não 
volta mais” 

Em 'Um Lugar ao Sol, 

Rebeca acaba romance 
com Felipe: 'Egoísmo da 
minha parte” 

Por que os fãs de Avril 
Lavigne estão irritados 
com o Rockin Rio? 

Clube UOL: Resgate 
AGORA seu brinde 
especial de Natal 

PRODUTO DO UOL 

NOTÍCIAS 

Luiz Fux, do STF, barra habeas corpus 

dos 4 condenados da boate Kiss 
Decisão impede eventual soltura; réus estão presos « 

Congresso adia análise Quase metade dos 
de veto a projeto de brasileiros vive sem 
distribuição de acesso à rede de esgoto, 
absorventes dizem dados do governo 

VOL MEU NEGÓCIO FAMÍLIA PROTEGIDA VOL PAGFRIDAY 

terminaç 

'Grey's Anatomy": episódio final da série 
antes de hiato tem desfecho trágico 

Ator que vive Ravi em 'Um 
Lugar ao Sol' diz que 'foi 
desesperador' ser pai aos 16 

Galisteu dá seu vestido para 
Rico, vencedor de A Fazenda 

15: 'Seu pedido é uma ordem" 

Baixista original do The Roots, 
Leonard Hubbard morre aos 62; 
ele lutava contra um câncer 

ESCONDER BLOCO A 

Professoras se conhecem na internet e 

criam ação que já doou 37 t de comida 

Petrobras abre concurso 
público com 757 vagas; 
salário inicial é de R$ 
11,7 mil 

Gil Diniz tenta tomar 
celular de Arthur do Val 
durante filmagem 

PRODUTOS DO UOL 

PUCRS ONLINE 

cos Descubra! 

Câmara adia para 2022 votação 
de Refis para médias e grandes 
empresas 

Irritada com regra, advogada 
joga leite quente em funcionária 
de hotel no litoral de SP 

Setor de transformação digital 
empregará mais em 2022; veja 
cargos em alta 

PUCRS ONLINE 

enomados Descubrat 

PASSEI DIRETO 

UNHIVERSA 

É errado se afastar de amigos ao 
se envolver com alguém? 

VivaBem 

Professora diabética, cardíaca e 
transplantada se torna fisiculturista 

de 

Prove receitas diferentes de 

drinques com espumante 

Fim de ano é época boa 
para limpeza energética 
da casa; aprenda a fazer 

Proteção solar: veja 
novidades para o rosto e o 

corpo na temporada 2022 

PrEP gratuita é liberada 
para UBS e medicina 
privada em todo o Brasil 

Qual o valor de saturação 
normal do sangue? Saiba 

como medir corretamente 

ESCOLHA 
SEU SIGNO 

Nanda Terra, de 

Casamento às Cegas, 

está grávida de Mack: 

"Queríamos muito" 

Envelhecer pode afetar a 

saúde mental; aprenda 

estratégias para lidar 

e de 

POL sa 
áRiES touro cêmeos câncer Leão viRGEM LBra 

mom x 
Escorpião 

Em nome do pai, filho e 

da casa Gucci: grife 
transforma tragédia em 
fortuna 

Filtro de barro: velho 
conhecido dos brasileiros 
agora é cultuado no décor 

Nude com teias da 
Zendaya e 'vestido 

molhado' de Lizzo: o que 

está na moda? Nag 

AMA 
AMA 

aquário 

Yo 
capricóRNiO 

X 
sagrrário pExES 

CARROS 

Carro da VW ignorado" no Brasil 
vira novo alvo de colecionadores 

one mais barato deve Modelo de 
chegar com 5G em 

Vai pegar a estrada pela 

1º vez? Veja 10 dicas para 

não passar aperto 

Perdi o celular, e agora? 

para encontrar o aparelho 

Saiba como usar o Google 

7 Streamers 

antes da fama 

Baiano já foi leiteir 
revelam seus 'bico 

Wild Rift: conheça 

vencedores do reality 

escolhidos para o time do 

Flamengo 

Livro usa 'disl 
como é col 

O canaluol 

iquês' para mostrar 
ver com a dislexia 

Conexão VivaBem: Por que 

dormimos pior no calor? 

"Quando tive corpo 

perfeito, não viam minha 

essência”, desabafa 

Alexandra Gurgel go 

Boxe ajudou Fernando 

Bolacha a sair do fundo do 
poço: 'Resgate" 

TAB 

Influencers f m parceria para 
morar em prédio instagramável 

Uma estátua para Beleléu: 

São Paulo celebra o 
músico Itamar Assumpção 

MAIS LIDAS 

GkKay conta quais famosos fizeram 

trisal e ménage na sua Farofa 

Influencer deu detalhes sobre a pegação 

que rolou em sua festa de três dias e 

citou Tiago Abravanel com o marido 

Atriz mexicana Tania Mendoza, de 'La 

mera Reyna de Sur, é assassinada 

Famílias ocupam supermercados em 

nove capitais em busca de comida 

4 Estudo pedido pelo governo propõe 

fim de multa de 40% do FGTS 

CBF divulga ranking nacional de 2022 

com Flamengo líder; veja lista 

PRODUTOS DO UOL 

PUBLICIDADE 

Guol ads 

Sobre o UOL 

PRODUTOS DO UOL 

Para seu negócio 

VOCÊ VIU? 

MP cita colega e 

ex de Bolsonaro na 
operação da 
rachadinha 

Drag queen 

pioneira, Marcia 

Pantera fala de 
drogas e Deus Q 

«Y 

ã 
Pensadoras negras 

exaltam relevância 
de bell hooks 

Incêndios expõem 
intolerância 
religiosa em 

aldeias em MS 

Anunde aqui 

Aplicativos 


